
KONFERENCE 2018 
6. SEPTEMBER, OPERAEN

AGENDA:

Kl. 08.30  ANKOMST, MORGENMAD OG REGISTRERING 

Kl. 09.30 VELKOMST TIL ÅRETS KONFERENCE 
  v. Per Gulløv Lund Eeg, Senior Partner, Devoteam 

Kl. 09.40 DATA SCIENCE OG AUTOMATISERING – HVORDAN VIL DET ÆNDRE DANMARK?  
  v. Jens Krieger Røyen, Kontorchef, Digitaliseringsstyrelsen

Kontorchef i Digitaliseringsstyrelsen Jens Krieger Røyen fortæller, hvordan Digitali-
seringsstyrelsen ser på Data Science- og automatiseringsdagsordenen. Hvordan 
kommer disse trends til at ændre Danmark i de kommende år? Jens stiller også 
skarpt på, hvad de to trends betyder for håndtering af kritisk information fx i ESDH 
og ECM-systemer. Er der overhovedet plads til dedikerede ESDH-systemer i den  
offentlige sektor fremover? 

Kl. 10.10 HÅNDTERING AF ORGANISATORISK IMPLEMENTERING VED INDFØRELSE AF  
  NYE PROCESSER/TEKNOLOGIER – ERFARINGER FRA FOA  
  v. Mette Bundgaard Mathiassen, Chefkonsulent, FOA

Kom og hør, hvordan FOA har håndteret de organisatoriske udfordringer, når nu 
sagsprocesserne er blevet digitaliseret/automatiseret. 

Kl. 10.30 NEXT STEP: FORANDRINGSLEDELSE OG VOKSENLÆRING 
  v. Søren Rust Nielsen, Partner, Intranote

Det er mennesker, som skal skabe succes med GDPR. Voksne tager selv ansvar 
for, hvad de ønsker at lære, og griber kun det nye, hvis de finder det meningsfuldt. 
Derfor kræver det velvilje fra medarbejdere, når GDPR skal implementeres i virksom-
heder: Processerne skal tilpasses de enkelte afdelingers kontekst for at få nye vaner 
til at fungere. Mød op og hør hvorfor persondataforordningens succes afhænger af, 
at medarbejdere kan se meningen med, at de skal omstille sig. 

Vi er glade for at kunne byde velkommen til årets konference for data- og dokumenthåndtering. I år dan-
ner Operaen rammen for en spændende dag med masser af indlæg, demos og besøg på standene. De 
faglige vinkler, der er på programmet er Data Science, nye teknologier og gamle vaner samt Post GDPR. 
Hvilken indflydelse har den teknologiske udvikling på jeres dagligdag, når store dele af arbejdsprocesserne 
automatiseres, når machine learning bliver state-of-the-art, og når informationer knyttes til arbejsproces-
ser på nye måder f.eks. i form af nye dokumenttyper?



KL. 10.50 SNIGENDE REVOLUTION ELLER EN GYLDEN CHANCE? 
  v. Uri Pais, Lead Evangelist, KMD

Arbejdet med digitalisering og automatisering sker ofte i skyggen af øjeblikkets nyeste 
teknologiske hype. Men hvad er konsekvenserne af hverdagens stadig mere effektive 
digitalisering og automatisering, og hvordan vil vi som samfund håndtere de forandring-
er, der følger? Vil vi proaktivt bane vejen for fremtidens samfund, eller vender vi det 
blinde øje til, og lader fremskridtet diktere? 

KL. 11.10 PAUSE + BESØG STANDENE OG DE SMÅ SCENER  
    

KL. 11.40 INFORMATION MANAGEMENT - TIME FOR A NEW, INTELLIGENT APPROACH  
  v. Daniel Cosby, Sales Enablement Manager, M-Files (indlægget afholdes på engelsk)

A new approach is needed to address today’s information management challenges and 
content chaos. Traditional document management and enterprise content manage-
ment (ECM) systems focused on migrating everything into a single, central system, but 
in the future it’s more about allowing people to access information when they need it, 
how they need it, from any device, no matter where the data is stored. Artificial Intel-
ligence plays a key role in automating and simplifying how information is managed and 
processed, simplifying day-to-day tasks and freeing people up to focus on what’s most 
important. 

KL. 12.00 KONTRAKTSTYRING OG DATA SCIENCE  
  – HVAD ER UDFORDRINGERNE OG MULIGHEDERNE? 
  v. Pernille Geil, Expert Director, Devoteam Consulting

Vidste du, at du med et velfungerende ESDH/ECM system får foræret meget it- 
understøttelse til en langt mere professionel kontraktstyring? For mange kunder er det 
naturligt at anvende eksisterende ESDH/ECM system, når de vælger at implementere 
Contract Management i deres organisation eller virksomhed. Men hvordan sikres kunden 
optimalt udbytte af systemet i forhold til kundens modenhed, og hvornår er et ESDH/
ECM system ikke længere nok? Få også et indblik i, hvordan proaktiv kontraktstyring 
kan give jer bedre mulighed for at realisere data science. 

KL. 12.20 FROKOSTEN SYNGES IND 
  V. Frøy Hovland Holtbakk

 
KL. 12.30 FROKOST 

KL. 13.15 BESØG STANDENE 

  I PAUSEN  KAN DU OGSÅ HØRE: 

KL. 13.30 HVORDAN SIKRER DU HØJ DATAKVALITET I HELE DIN ORGANISATION  
  – PROAKTIVT OG AUTOMATISK? 
  v. Troels Tino Anzie, Chefarkitekt, Formpipe

Hvordan sikrer du høj datakvalitet i hele din organisation – proaktivt og automatisk?  
Se med, når Chefarkitekt Troels Tino Anzie demonstrerer Kvalitetskontrol, som af 
Gartner er udnævnt som ét af de 22 bedste filanalyseværktøjer i verden. Det enkle 
og fleksible værktøj Kvalitetskontrol sikrer kontinuerligt høj datakvalitet på tværs af 
alle organisationens it-systemer (mail, fildrev, ESDH-systemet, OneDrive etc.). Oplev, 
hvordan medarbejdere med få klik kan optimere egen datakvalitet, mens ledelsen får et 
løbende overblik over udviklingen af datakvalitetsarbejdet



KL. 14.00 HVORFOR GÅ OVER ÅEN EFTER VAND? 
  v. Michael Ekegren Christensen, Partner, Netcompany

ECM systemerne er eller kan være de rene databrønde, og med intelligent information 
management kan de fortælle os en masse om fortiden og fremtiden. Bliv inspireret til 
hvordan data kan høstes, og sættes i de rette sammenhænge for en mere oplyst og 
vidende organisation. 

KL. 14.20 ”STEAL WITH PRIDE” - INKREMENTEL INNOVATION I NORDISK PERSPEKTIV 
  v. Niss Brodersen, Senior Sales Manager, Tieto

FOA, TAKS (færøsk skattevæsen), Slots- og Kulturstyrelsen, Vejdirektoratet, Svenske KL 
har alle digitaliseret udvalgte sagsprocesser i deres Public 360°. Hør hvordan organisa-
tionerne kan ”gør det selv” og samarbejde/genbruge hinandens processer – i Danmark 
og på nordisk plan. 

KL. 14.40 TÆNK ESDH/ECM IND I DEN DIGITALE ARBEJDSPLADS 
  v. Gorm Priem, Partner, ProActive A/S

Mens traditionel ESDH/ECM ofte står som en silo med sine mange krav til struktur og 
proces, så buldrer organisationen derudaf med nytænkning af ”den digitale arbejdsp-
lads” i form af nye dynamiske samarbejdsværktøjer og sociale medier på cloud-tjeneste 
som Office 365. Der er behov for at tænke på tværs og tilbyde brugerne en sammen-
hængende løsning. 

KL. 15.00 KAFFEPAUSE + BESØG STANDENE 

KL. 15.30 KEYNOTE: HVORDAN REAGERER MENNESKET PÅ MØDET MED  
  KUNSTIG INTELLIGENS?  

 v. Peter Lund Madsen, Hjerneforsker

Hvilken indflydelse har den teknologiske udvikling på jeres dagligdag, når store dele af 
arbejdsprocesserne automatiseres, når machine learning bliver state-of-the-art, og når 
informationer knyttes til arbejdsprocesser på nye måder f.eks. i form af nye dokument-
typer.  

KL. 16.15 AFSLUTNING MED PRISOVERRÆKKELSE OG SKÅL I CHAMPAGNE 

KL. 16.30 FOREDRAG OM OPERAEN 



På Operaens 1. etage kan du besøge levandørstande og få demos i løbet 
af hele dagen. På én enkelt dag får du altså mulighed for at få et over-
blik over leverandørerne på ESDH | ECM markedet, og få et unikt indblik i, 
hvad de tænker om fremtidens teknologi set i forhold til deres løsninger. 

Du kan møde:
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